่ งชวี ต
แผนงานยุทธศาสตร์การพ ัฒนาคนตลอดชว
ิ
: การดูแลผูส
้ ง
ู อายุ ผูพ
้ ก
ิ ารและผูด
้ อ
้ ยโอกาส และ
การดูแลสุขภาพระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน

กรมอนาม ัย
กระทรวงสาธารณสุข

ระบบการดูแลผูส
้ ง
ู อายุ ผูพ
้ ก
ิ ารและผูด
้ อ
้ ยโอกาส และ
การดูแลสุขภาพระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน
GOAL
LE = 80 Year
HALE = 72 Year

ATIM

Assessment
(ประเมิน)

•
•
•

Investigate
Diagnosis
Classified

ั
ติดสงคม

Advocacy
•
•

•

Inform
Educate and
empower
Mobilize
Community

สมุดบ ันทึกสุขภาพ
ผูส
้ ง
ู อายุ

่ เสริมสุขภาพ & อสว
ปฎิบ ัติการสง
และบริการดูแลระยะยาว

Promote to
Excellence
•
•
•

Promotion
Eliminate
Protection

หล ักสูตร CM , CG

ติดบ้าน

ติดเตียง

Management

Intervention

ชมรมผูส
้ ง
ู อายุ
่ เสริมสุขภาพ
ว ัดสง

Tools

• Provide care
to Recover

(Regulate & Technical Support)

(บริหาร / อภิบาลระบบ)

ระด ับประเทศ / กระทรวง
•
•

Policy & Law
แผนบูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวง
หล ัก ด้านผูส
้ ง
ู อายุ&ผูพ
้ ก
ิ าร (แผน 5 ปี )

ระด ับจ ังหว ัด / อาเภอ
• อนุกรรมการผล ักด ันและข ับเคลือ
่ นการ
ดูแลผูส
้ ง
ู อายุระยาวระด ับจ ังหว ัด
• Intermediate Care
ระด ับท้องถิน
่ / ชุมชน
• Age-Friendly Community/City
• Family/Community based LTC
System
• Respite Care

สถานการณ์การเปลีย
่ นแปลงด้านประชากรกลุม
่ ว ัยผูส
้ ง
ู อายุ
่ น
อ ัตราสว
พึง่ พิงว ัยชรา

14.4
ปี 2543

ร้อยละของ
ประชากรว ัย
สูงอายุ

6.8
ปี 2537

่ งปี พ.ศ.
ชว

พ.ศ. 2544

เหตุการณ์
สาค ัญ
แผนผูส
้ ง
ู อายุ
แห่งชาติฉบ ับที่ 1
พ.ศ. 2525 - 2544

นโยบาย 30 บาท
ร ักษาทุกโรค
ปี 2544
การกระจายอานาจ
อปท.
ปี 2542

15.5
ปี 2548

9.4
ปี 2545

พ.ศ. 2545

แผนผูส
้ ง
ู อายุ
แห่งชาติฉบ ับที่ 2
พ.ศ. 2545 - 2564

10.7
ปี 2550

12.2
ปี 2554

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2553

30.9
ปี 2568

14.9
ปี 2557

พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร์กระทรวง สธ
ด้านผูส
้ ง
ู อายุ
ปี 2552 -2554

ร ัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจ ักรไทย
2550
พรบ.ผูส
้ ง
ู อายุ
2546

ที่มา: สานักงานสถิตแิ ห่ งชาติ 2557 และ สานักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย

20.9
ปี 2558

สม ัชชาผูส
้ ง
ู อายุ
2552- 3

16.5
ปี 2559

พ.ศ. 2559

แผนพ ัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉ 11 ปี 2555 - 2559
และ ฉ 12 ปี 2560 - 2564

Flagship
กระทรวง 56 - 58

41.4
ปี 2578

กรมกิจการผูส
้ ง
ู อายุ
พม. ปี 2559

ความร่ วมมือ WHO /
SEARO/ASEAN
ความร่ วมมือ JICA ปี 2550 –
2559 จาก CTOP สู่ LTOP

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี /
นโยบายร ัฐบาล / นโยบาย คสช.
นโยบายกระทรวง
แผนบูรณาการ 4 กระทรวง
แผนบูรณาการกลุม
่ ว ัย

ข้อมูลสาค ัญทีใ่ ชใ้ นการเฝ้าระว ังดูแลผูส
้ ง
ู อายุ ผูพ
้ ก
ิ ารและผูด
้ อ
้ ยโอกาส และ
การดูแลสุขภาพระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน

Risk

Prevention

Determinants

Behaviors

1) สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุ
60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ16.5 อีก 5 ปีข้างหน้า
(2564) จะเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์
มีผู้สูงอายุ ร้อยละ 20 ซึ่งมีผลกระทบทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ

8) มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
เพียงร้อยละ 26.7 ประกอบด้วย
1.พฤติกรรมการออกกาลังกาย อย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ครั้งละ 15 –
30 นาที
2.รับประทานผัก ผลไม้เป็นประจา
ทุกวัน
3.ดื่มน้าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว
4.ไม่สูบบุหรี่ /ไม่สูบยาเส้น
5.ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์ (เช่น) สุรา เบียร์
ยาดองเหล้า)

2) ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบบริการสุขภาพเพียง
ร้อยละ 56.7 ขาดระบบการดูแลแบบ
Intermediate care พบว่ายังมีน้อยมาก
3) ผู้สูงอายุอยู่คนเดียว 6 แสนคน หรือ
ร้อยละ 7.7 และอยู่ลาพังกับคู่สมรส 1.3
ล้านคน หรือร้อยละ 16 ในปี 2555
4) การประเมินคัดกรอง ADL และการ
ประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพเบื้องต้น
ยังไม่ครอบคลุม
5) มีคนพิการมากถึง 1.5 ล้านคน และพบว่า
คนพิการอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปมีจานวน
781,290 คนหรือร้อยละ 49.25
6) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของครอบครัว
เป็นครอบครัวเดี่ยวเพิ่มขึ้น
7) ความเป็นสังคมเมืองเพิ่มขึ้น

9) มีฟันใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่
หรือ 4 คู่สบ เพียงร้อยละ 37.4
10) ผู้สูงอายุ 1 ใน 2 คน อ้วนและ
เป็นโรคอ้วน

Program response
11) พัฒนาระบบข้อมูล และระบบการส่งเสริม
สุขภาพ การดูแลช่วยเหลือในชุมชน
12) ส่งเสริมป้องกัน สนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อ
สร้างความเข้มแข็ง ของผู้สูงอายุ โดยกลไก
ชมรมผู้สูงอายุ /โรงเรียนผู้สูงอายุ และ
(อสค.)
13) พัฒนาระบบการประเมินคัดกรองเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ

14) วางระบบการบริหารจัดการทั้งส่วนกลาง
และระดับพื้นที่
- ออกกฎระเบียบ
- จัดทาคู่มือแนวทาง/
- มาตรฐานการดาเนินงาน
15) พัฒนาบุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพ
- อบรม Care manager/Caregiver และ
อาสาสมัครแกนนาประจาครอบครัว
- M&E
- Intensive monitoring

Health outcomes
Morbidity/Mortality
16) มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (ตาบล Long Term Care) ผ่านเกณฑ์
หมายถึง มีการดาเนินงานครบองค์ประกอบ 6 ข้อ
ดังนี้
1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ
และมีข้อมูลผู้สูงอายุที่จาเป็นต้องได้รับ
การดูแลช่วยเหลือระยะยาว
2. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
3. มีผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager)
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care giver) หรืออาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ
4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน
ที่มีคุณภาพ(Home Health Care) จาก
สถานบริการสู่ชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและ
ทีมสหวิชาชีพ
5. มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตาบล
6. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง
โดยท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วม และ

มีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล
(Care plan)
7.มีคณะกรรมการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในชุมชนหรือคณะกรรมการกองทุน

Event-based
17) อุบัติเหตุหกล้ม
เพราะ สภาพแวดล้อม
ในบ้านและ นอกบ้าน
18) ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ขาดผู้ดูแล

มาตรการ
ั
1.การมีสว่ นร่วมในสงคม
(Social Participation)
-สง่ เสริมพืน
้ ทีต
่ ้นแบบการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชวี ต
ิ ผู ้สูงอายุ
2. ความมน
่ ั คงปลอดภ ัย (Secure)
ั พันธภาพในครอบครัวเตรียมความพร ้อมเข ้าวัยสูงอายุ
- ครอบครัวอบอุน
่ มั่นคง สง่ เสริมสม
- Aged friendly communities/cities
- การประกันรายได ้ และกองทุนสวัสดิการชุมชน
ี , รัฐจัดให ้กองทุนสวัสดิการชุมชน, เบีย
ี )
(สง่ เสริมการฝึ กอาชพ
้ ยังชพ

3. สุขภาพแข็งแรง Strong(Health)
- ฟื้ นฟูสมรรถภาพ ใน รพ.สต.ทั่วประเทศ
ื่ มโยงกับศูนย์ดแ
- คลินก
ิ ผู ้สูงอายุ งานกายภาพบาบัด ทุก รพ. ทั่วประเทศ เชอ
ู ลผู ้สูงอายุในชุมชน
ี
- พัฒนาระบบการดูแลผู ้สูงอายุพงึ่ พิงระยะยาว(LTC) แบบบูรณาการโดยทีมสหสาขาวิชาชพ
Care manager/Caregiver และ อาสาสมัครแกนนาประจาครอบครัว

ั
ั
ผูส
้ ง
ู ว ัยคือหล ักชยของส
งคม

การขับเคลื่อนการบูรณาการความร่ วมมือ 4 กระทรวง
(กระทรวงมหาไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข)

การพัฒนาคนตลอดช่ วงชีวิต ในช่ วงวัยผู้สูงอายุ

สถานการณ์
สงั คมไทยเป็ นสงั คมผู ้สูงอายุ ปั จจุบันมีผู ้สูงอายุจานวน 10.8 ล ้านคน หรือร ้อยละ 16.5 ผู ้สูงอายุตด
ิ บ ้าน ติดเตียง ประมาณร ้อยละ 20 อยูค
่ นเดียว
จานวน 6 แสนคน หรือร ้อยละ ๗.๗ ร ้อยละ ๙๕ เจ็บป่ วยด ้วยโรคและปั ญหาสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ
่ งึ ประสงค์เพียง ร ้อยละ ๒๖ มีภาวะสมอง
ื่ ม ร ้อยละ ๑๒.๔ และ เข ้าถึงระบบบริการร ้อยละ ๕๖.๗
เสอ

สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ที่มา: การสารวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทย
ปี 2556 ภายใต้แผนงานส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ
กรมอนามัย สธ.

ที่มา: สารวจประชากรสูงอายุในประเทศ
ไทย ปี 2545, 2550, 2554 และ 2557,
สานักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา การสารวจภาวะการทางานของประชากร
ปี 2543, 2548, 2553 และ 2557, สานักงานสถิติ
แห่งชาติ

วัตถุประสงค์
1

เพือ
่ ให ้มีเป้ าหมายเชงิ ยุทธศาสตร์ มาตรการ และตัวชวี้ ด
ั การบูรณาการ
ความร่วมมือ 4กระทรวงในการพัฒนาคนตลอดชว่ งชวี ต
ิ ในชว่ งวัยสูงอายุ
ทีส
่ อดคล ้องกับแผนผู ้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564)
ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2552

2

ื่ มโยงของหน่วยงานใน 4 กระทรวง
เพือ
่ ให ้มีแผนบูรณาการในลักษณะเชอ
ในการพัฒนาคนตลอดชว่ งชวี ต
ิ ในชว่ งวัยสูงอายุ ในระยะเวลา 5ปี (2560-2564)
่ ารปฏิบต
เพือ
่ เป็ นแนวทางในการขับเคลือ
่ น สูก
ั ิ

3

เพือ
่ เสนอแผนการบูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวงในการพัฒนาคนตลอด
ชว่ งชวี ต
ิ ในชว่ งวัยสูงอายุ เสนอต่อผู ้บริหารและหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
่ ารปฏิบต
เพือ
่ พิจารณาให ้ความเห็นชอบและร่วมกันขับเคลือ
่ นสูก
ั ิ เพือ
่ บรรลุ
เป้ าหมาย “ผู ้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได ้ ดารงชวี ต
ิ ประจาวันได ้ และมี
คุณภาพชวี ต
ิ ทีด
่ ”ี

ผู้สูงวัยเป็ นหลักชัยของสังคม ผู้สูงวัยสามารถดูแลตนเองได้ ดารงชีวิตประจาวันได้ และมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

มีส่วนร่ วมในสังคม
Social Participation

ความมั่นคงปลอดภัย
Secure

สุขภาพแข็งแรง
Strong

มาตรการ
ส่ งเสริมพืน้ ที่ต้นแบบการบูรณาการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ เป็ นศูนย์ เรี ยนรู้ เพื่อเป็ นต้ นแบบการบูร
ณาการ setting เชิงโครงสร้ าง/การจัดการและ
งบประมาณ และเป็ นศูนย์ กลางในการจัดกิจกรรม
ร่ วมกันของทุกกระทรวง

มาตรการ

ครอบครั วอบอุ่น มั่นคง
Aged friendly communities/cities

การประกันรายได้ กองทุนการออมแห่ งชาติ
และกองทุนสวัสดิการชุมชน

มาตรการ

ส่ งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พงึ ประสงค์

พัฒนาระบบการส่ งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว
(Long Term Care)

การพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ

ยุทธศาสตร์

มีส่วนร่ วมในสังคม
Social

มาตรการ

ส่งเสริ มพื ้นที่ต้นแบบการ
บูรณาการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สงู อายุ เป็ นศูนย์เรี ยนรู้
เพื่อเป็ นต้ นแบบ ฯ

ตัวชี ้วัด

กิจกรรม

ความมั่นคงปลอดภัย Secure
ส่งเสริ ม สนับสนุนให้
ครอบครัว มีความอบอุน่
มัน่ คง

ส่งเสริมพัฒนาเมืองที่เป็ น
มิตรกับผู้สงู อายุ
Aged friendly
communities/cities

ศพอส
878 แห่ง

สัดส่วนผู้สงู อายุที่เข้ าถึง
สิทธิและบริการทาง
สังคม (ร้ อยละ 80)

หนึง่ จังหวัด 1 เมือง
(communities/
cities)

พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สงู อายุ
และขยายรูปแบบ

ส่งเสริมสัมพันธภาพใน
ครอบครัว ให้ ความรู้
พิทกั ษ์สิทธิผ้ สู งู อายุ

พัฒนาชมรมผู้สงู อายุใน
รูปแบบต่างๆ และวัด
ส่งเสริมสุขภาพและ
ศาสนสถานอื่นๆ

สนับสนุนการมีสว่ นร่วม
ในฐานะพลเมืองและ
การมีงานทา สนับสนุน
การจัดกิจกรรมสาย
สัมพันธ์ในครอบครัว ฯ

การพัฒนาระบบ
บริการด้ านสุขภาพ
สนับสนุนชุมชน /
เมือง ฯ

พัฒนาโรงเรี ยนผู้สงู อายุ

พัฒนาระบบส่งเสริ มและ
ป้องกันปั ญหาสุขภาพจิต
คนในครอบครัว และ
ผู้สงู วัย

สื่อสารข้ อมูลสารสนเทศ
ที่เหมาะสมกับผู้สงู วัย

การพัฒนาระบบบริ การ
การพัฒนาระบบบริการด้ าน
ด้สุขาภาพ
นสุขสนั
ภาพ
สนับสนุน
บสนุนชุมชน/
ชุเมืมอชน/เมื
ง ฯ อง ให้ มีการ
ปรับสภาพแวดล้ อมที่
เอื ้อต่อการมีสขุ ภาพดี
และสร้ างเสริ มคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
ส่งเสริ ม สนับสนุนการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้ อม
ด้ านกายภาพของที่พกั
อาศัย

ส่งเสริ ม สนับสนุนการ
ประกันรายได้ กองทุนการ
ออมแห่งชาติ และกองทุน
สวัสดิการชุมชน

สุขภาพแข็งแรง Strong
ส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพ ที่พงึ ประสงค์
1.ร้ อยละของผู้สงู อายุที่
ได้ รับการพัฒนาทักษะ
กายใจ
2. อายุคา่ เฉลีย่ ไม่มีโรค
72 ปี

ส่งเสริ มการฝึ กอาชีพ
กิจกรรมเสริ มรายได้
กรมกิจการผู้สงู อายุ
สวัสดิการรายได้
พื ้นฐานที่รัฐจัดให้
กองทุนสวัสดิการชุมชน

การสร้ างหลักประกัน
รายได้ ผ้ สู งู วัย ประกัน
รายได้ ผ้ สู งู อายุ
เบี ้ยยังชีพ

พัฒนาระบบการส่งเสริ ม
สุขภาพดูแลผู้สงู อายุ
ระยะยาว

ร้ อยละของตาบล LTC
ผ่านเกณฑ์

อบรมพัฒนาศักยภาพ
ครู ก

อบรม CM / CG
และจัดทา Care plan

พัฒนาเครื่ องมือในการ
ประเมิน และมาตรฐาน
แนวทางในการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม

ส่งเสริ มสนับสนุนให้
ภาคีเครื อข่ายสุขภาพมี
ส่วนร่วมในการ
จัดบริ การดูแลผู้สงู อายุ
ระยะยาว แบบประชา
รัฐ

สนับสนุนส่งเสริ มให้ มี
การจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะกายใจ 12
สัปดาห์ ฯ ในชมรมฯ
สนับสนุนสือ่ คูม่ ือ

สนับสนุนการจัดอบรม
อสค.

พัฒนาเครื่ องมือ
ประเมิน คัดกรอง และ
คูม่ ือการฝึ กอบรม
CM/CG
จัดอบรม social
care plan ให้ กบั
อปท. และ พมจ. (พม)

การพัฒนาคลินิก
ผู้สงู อายุคณ
ุ ภาพ
1.การพัฒนาคลินิก
ผู้สงู อายุคณ
ุ ภาพ
2. ร้ อยละของ รพ.สต.
ที่มีการจัดบริ การฟื น้ ฟู
สมรรถภาพทางกาย
และใจ
สนับสนุนให้ มีการ
คัดกรองสุขภาพ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้ านการดูแลรักษากลุม่
อาการในผู้สงู อายุ

จัดทาคูม่ ือ แนวทางการ
คัดกรองสุขภาพ
ส่งเสริ มการจัดบริ การ
ฟื น้ ฟูสมรรถภาพ
ส่งเสริ มพัฒนา
Intermediate
care

ส่งเสริ มสนับสนุนการ
นานวัตกรรม อสม

